
 

 

 

OGŁOSZENIE 
 

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia  
ogłasza nabór uzupełniający 

na szkolenie wizytatorów akredytacyjnych  
w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)  

realizowane w ramach projektu  

„Wsparcie podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej 
we wdrażaniu standardów jakości  

i bezpieczeństwa opieki”  
 

 

 

1. Nabór na szkolenie jest otwarty i konkurencyjny.  

 

2. Nabór prowadzony jest w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
(CMJ), ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków.  

 

3. W związku z udziałem w naborze CMJ nie pobiera żadnych opłat.  

Szkolenie będzie finansowane w ramach realizowanego projektu pod tytułem „Wsparcie 
podmiotów podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości 
i bezpieczeństwa opieki”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, prowadzonego w ramach Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozwój. 

Kandydaci zakwalifikowani na szkolenie zobowiązani są do pokrycia kosztów własnych 
(tj. np. koszty dojazdu, zakwaterowania).  

 

4. Kryteria formalne – wymagane od kandydatów: 

– lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, który spełnia wszystkie wymienione poniżej 
kryteria: 

− posiada aktualne prawo wykonywania zawodu, 

− posiada specjalizację w zakresie medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych 
lub pediatrii,  

− posiada co najmniej 5 letni staż pracy w POZ, 

− jest czynny zawodowo, 

− aktualnie pracuje w POZ. 
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5. Kryteria dodatkowe: 

– Znajomość standardów akredytacyjnych. 

– Znajomość procedury akredytacyjnej: 

− przeprowadzenie co najmniej jednego przeglądu akredytacyjnego w placówce 
POZ jako wizytator lub wizytator wiodący, 

− uczestniczenie w przeglądzie akredytacyjnym w placówce POZ w charakterze 
obserwatora, 

− przeprowadzenie co najmniej jednego przeglądu akredytacyjnego w szpitalu jako 
wizytator lub wizytator wiodący, 

− uczestniczenie w przeglądzie akredytacyjnym w szpitalu w charterze obserwatora, 

− uczestniczenie w przygotowaniu placówki POZ do procesu akredytacji. 

 

6. Dokumentami wymaganymi podczas naboru są: 

– wypełniony Formularz zgłoszenia na szkolenie dla wizytatorów, 

– kserokopie dyplomu ukończenia studiów, prawa wykonywania zawodu i dokumentów 
potwierdzających posiadane specjalizacje, 

– zaświadczenie/oświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy 
i aktualne miejsce pracy, 

– oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w dokumentach w zakresie niezbędnym do realizacji procesu naboru, 

– oświadczenie o niekaralności. 

 

7. Zgłoszenia wraz z dokumentami wskazanymi w pkt 6 należy składać w zaklejonej 
kopercie w terminie od 03.08.2016 r. do 10.08.2016 r do godz. 14.00 osobiście 
lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia, ul Kapelanka 60, 30-347 Kraków, II piętro, pokój 217. O terminie złożenia 
dokumentów decyduje data wpływu dokumentów do siedziby CMJ. Na kopercie proszę 
dopisać: „NABÓR NA WIZYTATORÓW POZ”.  

 

8. Po upływie terminu składania zgłoszeń Komisja dokonuje weryfikacji zgłoszeń 
i sporządza listę rankingową kandydatów spełniających wymogi formalne, 
z uwzględnieniem kryteriów dodatkowych, a następnie ustala listę osób 
zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu.  

 

9. W naborze zostanie wyłonionych maksymalnie 10 osób. Jeżeli na liście rankingowej 
liczba kandydatów przekroczy liczbę miejsc przewidzianą w naborze, a kandydaci 
uzyskają tą samą liczbę punktów, wówczas o zakwalifikowaniu na szkolenie zadecyduje 
kolejność zgłoszeń.   
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10. Każdy z kandydatów zakwalifikowanych na szkolenie dla wizytatorów akredytacyjnych 
POZ zostanie poinformowany na podany w Formularzu zgłoszenia adres e-mail 
o dokładnym terminie i miejscu szkolenia. 

 

11. Planowany termin szkolenia wizytatorów: 

– Dwudniowe szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach: 2–3 września 
2016 r.  

– O miejscu szkolenia i godzinie jego rozpoczęcia zakwalifikowani kandydaci zostaną 
poinformowani drogą mailową. 

 

12. Zakres szkolenia:  

– W 1. dniu zostanie przeprowadzone seminarium szkoleniowe w zakresie standardów 
akredytacyjnych dla POZ, metod oceny standardów, metodologii przeprowadzania 
przeglądów akredytacyjnych, metodologii oceny spełniania standardów, oraz 
metodologii prowadzenia szkoleń w procesie przygotowania jednostek do procesu 
akredytacji, 

– W 2. dniu zaplanowano praktyczne warsztaty szkoleniowe z oceny dokumentacji 
medycznej i interpretacji poszczególnych standardów akredytacyjnych,  

– Na zakończenie dwudniowego szkolenia zostanie przeprowadzony test sprawdzający 
i ocena pracy kandydatów podczas szkolenia.  

 

13. Kandydaci, którzy uzyskają najlepszy wynik z testu i oceny pracy podczas szkolenia, 
zostaną zakwalifikowani do udziału w kolejnym etapie – szkoleniowym przeglądzie 
akredytacyjnym. Zakwalifikowani kandydaci otrzymają na podany w Formularzu 
zgłoszenia adres e-mail dokładne informacje dotyczące miejsca i terminu przeglądu 
szkoleniowego. Podczas przeglądu szkoleniowego będą oceniane praktyczne 
umiejętności do prowadzenia przeglądu akredytacyjnego w placówce POZ oraz 
umiejętność sporządzania raportu.  

– Kandydat, który uzyska pozytywną ocenę z przeglądu akredytacyjnego, otrzyma 
zaświadczenie o udziale w przeglądzie akredytacyjnym jako członek zespołu 
wizytującego. 

 

14. W czasie szkolenia uczestnicy szkolenia będą zobowiązani do: 

– podpisania listy obecności potwierdzającej udział w szkoleniu, 

– wypełnienia niezbędnych dokumentów dostępnych podczas szkolenia. 

 

15. Zadania wizytatora akredytacyjnego POZ: 

– Znajomość procesu akredytacyjnego oraz standardów akredytacyjnych.  

Przegląd akredytacyjny polega na ocenie placówki POZ, pod względem spełniania 
standardów akredytacyjnych. Przegląd prowadzony jest na miejscu w jednostce POZ, 
trwa 1-2 dni i prowadzony jest zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez 
Ośrodek Akredytacyjny.  
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Wizytator uczestniczący w przeglądzie akredytacyjnym dokonuje oceny i sprawdzenia 
zgodności funkcjonowania placówki POZ z wymogami określonymi w standardach 
akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania 
podstawowej opieki zdrowotnej, zatwierdzonych przez Ministra Zdrowia w dniu 
7 kwietnia 2011 r. (Dz.Urz. MZ z dnia 14 kwietnia 2011 r. Nr 4 poz. 42).  

– Rzetelne i efektywne wykonywanie wszystkich czynności związanych z procedurą 
akredytacyjną, w szczególności takich jak: 

− wywiad z kierownictwem i pracownikami wizytowanej jednostki, 

− wywiad z pacjentami wizytowanej jednostki, 

− obserwację bezpośrednią dotyczącą udzielania świadczeń, organizacji pracy, 
komunikacji wewnętrznej i otoczenia jednostki POZ, 

− przegląd dokumentacji jednostki, 

− dokonanie oceny stopnia spełniania standardów – wypełnienie arkuszy oceny, 

− dokonanie oceny losowo wybranej dokumentacji medycznej. 

– Uczestniczenie w przygotowaniu i opiniowaniu treści do raportu końcowego 
z przeglądu akredytacyjnego w jednostce POZ, zawierającego m.in. uwagi dotyczące 
niespełnionych standardów, przeglądu dokumentacji, obserwacji z wizyty. 

– Uczestniczenie w ewentualnej procedurze odwoławczej, która obejmuje 
przygotowanie stanowiska do zastrzeżeń wniesionych przez kierownictwo jednostki 
POZ do raportu z przeglądu akredytacyjnego. 

– Zachowanie w tajemnicy wszelkich danych dotyczących wizytowanych jednostek, 
nieudostępnionych do wiadomości publicznej. 

– Godne reprezentowanie Ośrodka Akredytacyjnego. 

 

 

 

Kraków, 2.08.2016 r. 


